
 
 

НАРЕЖДАНЕ  
За сделки с финансови инструменти 

 
 
Данни за клиента:       Уникален клиентски №  

• Юридическо лице Наименование:……………………………………………….. 
ЕИК ………………………………….   Данъчен № ……………………………….. 
LEI code: 
Адрес на управление:………………………………………………………………. 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………… 
Представляващи: …………………………………………………………………… 
Пълномощник: 
Пълномощно № …………….. регистрационен № …………./ дата: 
 
 

• Физическо лице Трите имена: …………………………………………………… 
Кратък клиентски №  
ЕГН …………………………… ЛК / Паспорт № …………………………………... 
Дата на издаване ………………………… от …………………………………….. 
Валиден до: ………………………………………………………………………….. 
Постоянен адрес: …………………………………………………………………… 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………… 
Електронен адрес: …………………………………. Телефон: …………………. 
Пълномощник: 
Пълномощно № …………….. регистрационен № …………./ 
дата:………… 

 

 
Същност на нареждането:  □ покупка  □ продажба  □ замяна 
 
Вид на нареждането:   □ лимитирано  □ пазарно 
 
Пазар/ Място на изпълнение □ организиран пазар □ свободен пазар (ОТС) 
 
Валидност:   □ до отмяна  □ до дата □ за конкретна дата 
 
Финансов инструмент: □ акции ( дялови инструменти) 
    □ облигации 
    □ ДЦК 
    □ други 
 
Емитент: …………………………………………………………………….     



 
 

ISIN КОД: …………………………………    
 
Брой финансови инструменти:  ……………………………  
Номинал: …………………………………………….. 
 
Цена:     □ като абсолютна стойност  □ като процентно 
изражение 
 
    □ чиста цена    □ цена с натрупана лихва 
Единична цена: ………………………..  
Обща стойност на нареждането:  ………………………………………………………………………………….. 
Количествено изпълнение на нареждането:   □ частично  □ пълно 
Начин на плащане: от сметка № ………………………………………….. 
 
Инструкции на клиента: ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Разходи за клиента: 

• Комисиона на ИП Българска банка за развитие АД: % 

• Комисиона и такси на място на изпълнение на нареждането: %  

• Такси на депозитар по трансакции: абсолютна стойност 

• Други разходи: 

• Общо разходи за клиента 
 
 

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КЛИЕНТА/ПЪЛНОМОЩНИКА 

1. КЛИЕНТЪТ, респективно неговият ПЪЛНОМОЩНИК, декларира, че: 

· е  запознат, получил е на траен носител и приема Общите условия, приложими към договори с клиенти, и Тарифата на „Българска 

банка за развитие“ АД, с което те стават неразделна част от настоящия договор-поръчка; 

· е получил информацията, която „Българска банка за развитие” АД е длъжна да му предостави, съгласно ЗПФИ u наредбите по 

прилагането му; 

· е уведомен за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, за нейния обхват и 

гарантирания размер на клиентските активи;  

· е информиран, получил е на траен носител и приема политиката за изпълнение на клиентските нареждания, включително но 

неограничено до информация за относителната значимост на факторите за изпълнение по чл. 84 от Закона за пазарите на финансови 

инструменти, наричан по-долу ЗПФИ, списък на местата за изпълнение, на които „Българска банка за развитие“ АД разчита в голяма 

степен за постигане на най-добро изпълнение на конкретното нареждане;  

· е запознат с правилата за предотвратяване конфликти на интереси, както и че е получил информация за източниците на 

потенциалните конфликти на интереси, както и че е информиран и получил на траен носител информация относно конфликта на 

интереси, която е достатъчна в съответствие с характеристиките на клиента, същият да вземе информирано решение относно 

услугата, във връзка с която възниква конфликт на интереси, в случай че е налице такъв; 

· е запознат, че всички подадени от него специални инструкции могат да попречат на „Българска банка за развитие“ АД да 

предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на настоящото нареждане, в съответствие 

с политиката за изпълнение на клиентските нареждания, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции; 

· е уведомен и дава изрично своето съгласие, настоящото нареждане да бъде изпълнено извън регулиран пазар или многостранна 



 
 

система за търговия, в случай, че политиката за изпълнение на клиентските нареждания предвижда такава възможност; 

· изрично се съгласява „Българска банка за развитие“ АД да обединява настоящата поръчка с поръчката на други негови клиенти и е 

наясно, че такова обединение на нареждания може да не бъде в негов интерес във връзка с конкретната поръчка; 

· подава нареждането за сделка с финансови инструменти по настоящия договор-нареждане, изключително по своя собствена 

инициатива;  

· дава своето съгласие „Българска банка за развитие“ АД да депозира паричните му средства в лицата по чл. 93 от ЗПФИ; 

· е информиран и е получил информация на траен носител относно рисковете свързани с инвестирането и сделките с финансови 

инструменти, конкретните рискове, свързани с настоящия договор-нареждане, текущите условия на пазара и за обстоятелства, които 

могат да повлияят на цената на финансовия инструмент, наясно е с тях и ги приема; 

· му е предоставена на разположение цялата достъпна информация, която е от значение за цената на финансовите инструменти, 

предмет на настоящия договор-нареждане;  

· е уведомен за задължението му по чл. 145 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. 

2.  КЛИЕНТЪТ, респективно неговият ПЪЛНОМОЩНИК, декларира, че: - - 

· притежава □ / не притежава □ вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася настоящия договор-

нареждане, и за техния емитент; 

· финансовите инструменти - предмет на настоящия договор-нареждане, са блокирани □ /не са блокирани □ в депозитарната 

институция, в която се   съхраняват, върху тях не е □ /  е  учреден залог □, и не е □/е наложен запор □; 

· сделката - предмет на настоящия договор-нареждане, представлява □ / не представлява □ прикрита покупка/продажба на 

финансови инструменти; 

· е информиран, че на база получените от него данни е определен като непрофесионален □ /професионален клиент □ / приемлива 

насрещна страна □  както и за условията, критериите и обстоятелствата, по които е определен като такъв, както и че е уведомен за 

правото да поиска да бъде определен по различен начин и за ограниченията на неговата защита при определянето му по друг начин. 

 
 
КЛИЕНТ (ПЪЛНОМОЩНИК): ............................................................................................... 
 
С подписването на настоящото нареждане Клиентът, респективно неговият пълномощник, предоставят на „Българска банка за развитие“ 
АД заверено копие от  документа си за самоличност с цел обработване на личните данни при спазване на Закона за защита на личните 
данни. Клиентът, респективно неговият пълномощник, се задължават да уведомяват „Българска банка за развитие“ АД за всякакви 
промени в лични данни.  
 

С подписа си за "приел" положен по-долу, съответното лице декларира, че е проверило самоличността на клиента, респективно на 
неговия пълномощник, сключил настоящия договор нареждане. 

Дата, час и място на подаване на нареждането: 
 
Начин на подаване на нареждане: □ в офиса на ИП  □ дистанционно 
 
Приел нареждането: (имена и подпис на служителя, приел нареждането) 

 
 

 

 


